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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Student musel navrhnout, vytvořit a oživit jednoduchý modul s dotykovým displejem. Pro jeho použití bylo nutné

implementovat low-level ovladač zajišťující základní operace pro vykreslování na displeji a získávání dat z
dotykové obrazovky. Dále bylo nutné vytvořit grafickou knihovnu založenou na tomto ovladači a vhodnou aplikací
demonstrovat funkčnost knihovny.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání práce bylo splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je v obvyklém rozsahu diplomové práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce má logickou strukturu s jasnou návazností kapitol. Výjimku tvoří kapitola 3, která působí poněkud

chaotickým dojmem. Např. vlastnosti různých typů dotykových vrstev jsou rozebírány v kapitolách 3.1 i 3.2.1. Ač
se kapitola 3.1 jmenuje "Výběr LCD modulu", je finální LCD modul vybrán až v kapitole 3.3, přičemž v kapitole
3.2 se již řeší návrh obvodu pro jeho podsvícení.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Po typografické stránce je práce na standardní úrovni. Oceňuji použití LaTeXu. Jazykovou stránku práce

nemohu posoudit, neboť je psána ve slovenském jazyce.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Student využil relevantní zdroje, literatura je pro danou práci vyhovující. Převzaté části implementace jsou v textu

jasně odlišeny.
Musím však vytknout nejednotné citování obrázků, z čehož některé citace nejsou vhodné (např. obrázky 3.1, 3.3,
apod.). Obrázek 3.6 není citován vůbec, ač byl převzat z [12].

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Rozšiřující modul s dotykovým displejem byl předveden a je funkční. Navržené uživatelské rozhraní je příjemné a

rychlé.
8. Využitelnost výsledků
 Vytvořený modul s knihovnou může sloužit pro jednoduchá grafická uživatelská rozhraní aplikací založených na

výukové platformě Minerva. Mohou ji tedy využít např. studenti pro řešení některých projektů či závěrečných
prací.

9. Otázky k obhajobě
 1. Na str. 40 zmiňujete, že je FPGA čip "horúci". Čím to může být způsobeno?
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Technická zpráva bohužel trochu kazí dojem z celé práce. Práci hodnotím jako průměrnou a navrhuji hodnocení

stupněm C.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 2. června 2017
  .................................
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